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Colofon  
De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd Anders vzw. 

De Vrijetijdskrant verschijnt niet in juli en augustus. 

Jaarabonnement: Papieren krantje: € 10,00 (via overschrijving). 

             Digitaal krantje: gratis. 

Een jaarabonnement loopt van september t.e.m. juni. 

Rekeningnummer: BE03 4648 2101 1184 

Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage. 

Met de steun van: 

 

 

 

Lidkaart 

Het is vanaf september 2014 verplicht om een lidkaart te hebben van Westhoek Vrijetijd 

Anders vzw. Zonder lidkaart kan je niet deelnemen aan de activiteiten die in dit krantje 

vermeld staan.  

Een lidkaart kost € 2,00. Deze moet enkel worden vernieuwd als je die kwijt bent. 

 

Wens je hierover meer info, contacteer ons dan. 

Westhoek Vrijetijd Anders vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

tel.: 057 21 55 35 

E-mail: info@wvavzw.be 
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Tijdens de Kerstvakantie is er niet altijd iemand op bureau 

aanwezig. Het kan dus zijn dat je overdag voor een 

gesloten deur staat aan biNus. 

 

 

 

 

Vragen en inschrijvingen doe je best via mail, en dus niet 

via telefoon. 

 

Voor de Kerstwerking van Spelewijs is Sien steeds 

bereikbaar op de Spelewijs-gsm: 0479/555 949 

Bereikbaarheid 
tijdens de  

Kerstvakantie 



d e  

A c t i v i t e i t e n 
 

 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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Zwemmen in Menen 

Prijs: € 7,00 

donderdag 1 december 
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biNus op vrijdag 

praatcafé en Karaoke 
Vrijdag 02/12 

 

Vrijdag 2 december is biNus open voor iedereen. 

Je kan langskomen om mensen te ontmoeten. Iedereen is 

welkom! De liefhebbers kunnen opnieuw karoake zingen. 

 

Andy en Franky houden biNus open! 

wanneer: vrijdag 2 december van 19:00 tot 22:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98  

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 
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Atelier 

Oldtimermuseum + pannenkoek 
Zaterdag 03/12 

 

 

 
 

 

We bezoeken het mooie oldtimermuseum in Reninge. 

We eten een lekkere pannenkoek in de cafetaria van het 

restaurant. De pannenkoek en een drankje zijn in de prijs 

inbegrepen. 

wanneer: zaterdag 3 december, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 18,00 

extra info: Pannenkoek en drankje in de prijs inbegrepen 

inschrijven en betalen tegen maandag 28 november 

+ 
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biNus op zondag 

biNus is open 
Zondag 04/12 

 

 

biNus is opnieuw open op zondag! 

Kom gezellig iets drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

wanneer: zondag 4 december van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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dinsdag 6 december 

Activiteitenvergadering + wafel eten bij Mimi’s 

Prijs: € 10,00 

Bezoek wielermuseum Roeselare 

Prijs: € 7,00 

donderdag 8 december 

 + 
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Atelier 

Workshop pottenbakken 
Zaterdag 10/12 

 

 

 

 

 

 

We leren pottenbakken! De workshop zelf kost € 15,00.  

Wil je je zelfgemaakte kunstwerk achteraf graag houden?  

Dan betaal je hiervoor € 11,00 extra. Je geschilderde, 

geglazuurde en afgebakken pot kun je dan 4 weken later komen 

ophalen bij ons. 

wanneer: zaterdag 10 december, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 15,00 + € 11,00 als je afgewerkt product mee wil naar huis 

inschrijven en betalen tegen maandag 5 december 
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De Spiegelstappers 

wanneer: zondag 11 december, van 13:30 tot 16:30 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 5,00 

extra info: zakgeld voor een drankje 

inschrijven en betalen tegen: woensdag 7 december 

We doen een eigen wandeling door Ieper, van 13:30 tot 15:30. 

Daarna sluiten we ons Spiegelstappersjaar af in biNus, met koffie 

en koffiekoeken voor iedereen! 

Alle Spiegelstappers krijgen ook een bedanking voor hun inzet  

tijdens het Spiegelstapperjaar. We sluiten af rond 16:30 uur. 

En een leuk nieuwtje: vanaf volgend jaar heten we  

de biNusstappers! 

Wandeling + afsluit wandeljaar! 

Zondag 11/12 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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dinsdag 13 december 

 

Quiz in biNus 

Prijs: € 2,00 

Karaoke in biNus 

Prijs: € 2,00 

donderdag 15 december 
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Atelier 

Kerst met Agnes 
Zaterdag 17/12 

 

 

 

 

 

 

We doen kerstige activiteiten met Agnes! 

Koken, dansen, crea, en nog zoveel meer.  

Allemaal in thema Kerstmis. 

 

wanneer: Zaterdag 17 december, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: € 10,00 

inschrijven en betalen tegen maandag 12 december 
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Spelewijs 

DUS-dag: Schaatsen in Finlandia 
Zaterdag 17/12 

 

 

 

 

We gaan naar de binnenschaatspiste in Gullegem. 

Je doet best warme kledij aan, en neem zeker handschoenen of 

wanten mee.  

 

De DUS-dagen worden georganiseerd voor de kids van Spelewijs. 

 

wanneer: zaterdag 17 december, van 14:00 tot 17:00 uur 

afspreekplaats: De Klepper, Kanteelpad 4 

prijs: € 15,00 

extra info:  Voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar oud 

inschrijven en betalen tegen maandag 5 december 
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biNus op zondag 

biNus is open 
Zondag 18/12 

 

 

biNus is opnieuw open op zondag! 

Kom gezellig iets drinken biNus.  

Er zijn pannenkoeken te verkrijgen:  

2 pannenkoeken + koffie voor slechts € 2,50! 

wanneer: zondag 18 december van 14:00 tot 18:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 
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Voetbal op groot scherm 

KV Kortrijk vs. Club Brugge 
Zondag 18/12 

 

 

 

 

 

 

Kom kijken naar de match van KV Kortrijk tegen Club Brugge op  

Groot Scherm.  

Neem zeker zakgeld mee voor een drankje. 

 

wanneer: zondag 18 december van 18:00 tot 20:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

prijs: gratis! 

extra info: zakgeld voor een drankje 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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dinsdag 20 december 

 

Bib + kerstmarkt 

Prijs: € 3,50 + zakgeld 

Kraampje openhouden samen met Immaculata  

Prijs: € 2,00 

donderdag 22 december 

+ 
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Atelier 
 

ZATERDAG 24 DECEMBER EN  

ZATERDAG 31 DECEMBER  

GEEN ATELIER 

 



 

 

De deelname voor ‘t Achternoentje betaal je de dag zelf. Dus niet via overschrijving.  

De activiteiten zijn telkens van 13:00 tot 16:00 uur, tenzij dit anders bij de activiteit staat  

vermeld. Afspraakplaats: biNus 
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dinsdag 27 december 

 

Geen Achternoentje 

donderdag 29 december 

Geen Achternoentje 
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         Spelewijs 

wanneer: 27, 28 en 29 december 2016 EN 3, 4 en 5 januari 2017 

afspreekplaats: De Klepper, Kanteelpad 4 

prijs: € 7,00 (2e kind: € 6,50 - 3e kind: € 6,00 - vanaf 4e kind: € 5,50) 

extra info:  Voor kinderen van 3 t.e.m. 15 jaar oud 

inschrijven tegen woensdag 13 december 

Kerstvakantie 
27-28-29 december 

3-4-5 januari 

 

Er is speelpleinwerking tijdens de tussentijdse vakantie! 

 

De activiteiten zijn van 9 tot 16 uur. 

Er is opvang vanaf 8 uur, en tot 17 uur. 

 

Alle info op www.spelewijs.be 

 

Inschrijven via spelewijs@wvavzw.be 

 

http://www.spelewijs.be/
mailto:spelewijs@wvavzw.be?subject=inschrijven%20herfstvakantie
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Oudejaar biNus 

wanneer: zaterdag 31/12, van 18:30 tot 02:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

Prijs: € 29,00 + zakgeld voor een drankje 

inschrijven tegen 21 december 

Ook dit jaar kun je oudejaarsavond opnieuw   

biNus  komen vieren! 

Van 18:30 tot 02:00 uur 

 Aperitief met hapjes 

 Tomatenroomsoep 

 Tournedos van kalkoen met champignonroom

 saus en zijn garnituur 

 Nieuwjaarsgebak  

 Koffie 

Middernacht een glas bubbels + feest met DJ! 
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MaTTab for WVA 

Optreden t.v.v. WVA vzw! 
Zaterdag 14/01 

 

 

 

 

 

 

 

MaTTab brengt een spetterend improvisatietheater, geschikt 

voor jong en oud. Alle inkomsten worden via Music For Life aan 

WVA vzw geschonken! 

wanneer: zaterdag 14 januari 2017, vanaf 19:00 uur 

prijs: € 10,00 voorverkoop - € 12,00 aan de deur 

afspreekplaats: Stadsschouwburg Ieper 

inschrijven tegen zondag 1 januari 2017 
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Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 15 januari 2017 

 

Graag nodigen we jou en je familie en vrienden uit naar onze 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 

 

 

Er worden foto’s van afgelopen jaar geprojecteerd. 

Er worden hapjes en een gratis aperitief voorzien. 

Gelieve op voorhand je aanwezigheid te bevestigen. 

 

wanneer: zondag 15 januari 2017, van 11:00 tot 13:00 uur 

afspreekplaats: biNus, Rijselstraat 98 

inschrijven tegen zondag 8 januari 2017 



e n k e l e 

R e i z e n 

i n   2 0 1 7  
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Vliegreis Bulgarije 
We verblijven 7 nachten in het  

Melia Grand Hermitage hotel (*****) in Bulgarije 

 

Voor deze all-in vliegvakantie vliegen we naar Varna in Bulgarije. 

Het hotel ligt vlakbij het Goldstrand. We verblijven in kamers met 

balkon. We vertrekken woensdag 24 mei, en zijn terug woensdag 

31 mei. 

Prijs: € 1285,00 + zakgeld. Vervoer naar de luchthaven is 

inbegrepen. 

Dit is een reis voor een kleine groep: ongeveer 8 deelnemers. De 

deelnemers moeten zelfredzaam zijn. 

wanneer: woensdag 24/05/2017 - woensdag 31/05/2017 

afspreekplaats: biNus 

prijs: € 1285 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen zondag 26 maart 2017 
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Busreis Spanje 

Een 10-daagse busreis naar Lloret de Mar  

Hotel Anabel (****) in Spanje 

 

 

 

We zetten alle info hier even op een rijtje: 

2-persoonskamers met douche 

 Aangepaste kamer voor rolstoelgebruikers  

  4-sterrenhotel op 300 meter van het strand, vlakbij het centrum 

   Zwembad bij het hotel 

    Iedere dag animatie overdag én ‘s avonds 

     Volpension, drank aan tafel inbegrepen 

      20 deelnemers en 4 begeleiders 

  

Van vrijdag 04/08/17 t.e.m. zondag 13/08/2017. Vertrek vanuit Ieper. 

Prijs: € 865,00! Inschrijven en betalen voorschot na bevestiging tegen 

wanneer: vrijdag 04/08/2017 - zondag 13/08/2017 

afspreekplaats: Ieper 

prijs: € 865,00 + zakgeld 

inschrijven en betalen tegen woensdag 25 januari 
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Sportuurtjes 

De sportuurtjes zijn van 17:00 uur tot 19:00 uur  

 

biNus is elke woensdag voor iedereen geopend. 

De Sportuurtjes voor december: 

Woensdag 7 december:  

Sjoelbak 

 

Woensdag 14 december:  

Vogelpik 

 

Woensdag 21 december:  

Hoedje Wip 

 



(geldt niet voor de Achternoentjes en de Spiegelstappers) 
 

 

1. Kies de activiteit(en) waaraan je wil deelnemen 

 

2. Schrijf in met naam en voornaam 

 - via e-mail: inschrijvingen@wvavzw.be  

 - via de invulstrook (zie volgende pagina’s) 

 - telefonisch: 057/21 55 35 

 

3. Betaal na bevestiging, maar wel op voorhand via 

 overschrijving naar WVA.  

 Rekeningnummer: BE03 4648 2101 1184 

 OPGELET: De inschrijving telt pas nadat er betaald is. 

 

4. Geniet van de activiteit! 

Inschrijven doe je zo! 

mailto:inschrijvingen@wvavzw.be


Ik neem deel aan volgende activiteiten (kleur het bolletje): 

Atelier 

O Oldtimermuseum + pannenkoek 

O Workshop pottenbakken 

O Kerst met Agnes! 

 

‘t Achternoentje: 

O  zwemmen in Menen 
O  activiteitenvergadering + wafel eten bij Mimi’s 
O  bezoek wielermuseum Roeselare 
O  quiz in biNus 
O  karaoke in biNus 
O  bib + kerstmarkt 
O  kraampje openhouden 
O   

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

Stuur deze invulstrook op naar: 

WVA vzw 

Rijselstraat 98 

8900 Ieper 

Naam:  ...........................................................................................................................  

Adres:  ...........................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................     

Telefoon:  ......................................................................................................................  

e-mailadres:  .................................................................................................................  

Invulstrook 



Vervolg invulstrook 
 

O De Spiegelstappers: wandeling + afsluit  

O DUS-dag Schaatsen (Spelewijs) 

O Oudejaar biNus 

O Optreden MaTTab: we komen met ……… personen 

O Nieuwjaarsreceptie van WVA vzw: we komen met …….. personen 

 

Vliegreis naar Bulgarije:  

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info over de reis 

 

Busreis naar Spanje:  

 O Ik wil me inschrijven 

 O Ik wil meer info over de reis 

 

Spelewijs in de Kerstvakantie 

O dinsdag 27 december - O woensdag 28 december - O donderdag 29 december  

O dinsdag 3 januari - O woensdag 4 januari - O donderdag 5 januari 

 

Sportuurtjes 

O Sjoelbak 

O Vogelpik 

O Hoedje wip  



 

 

 

Dit zijn onze facebook-pagina’s die je leuk kunt vinden: 

 JobiN 

  BiNus - WVA vzw 

   Speelpleinwerking Spelewijs 

Volg ons op Facebook! 




